
KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA

VIENNA INSURANCE GROUP

Číslo návrhu / poistná zmluva : 4419010358 /6822940226

dodatok č.12

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 821 02 BRATISLAVA

v zastúpení; Ing. Slávka Miklošová, predsedníčka predstavenstva a
generálna riaditeľka
RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva

IČO: 31 595 545

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl, č. 3345/B

(ďalej len „poisťovňa“)

A

Klient;

Mesto Žarnovica

MsÚ - Žarnovica , Nám . SNP č. 33,966 81 Žarnovica

V zastúpení: p. Kamil Danko - primátor mesta

IČO: 00321117

(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú
podfa rámcovej dohody č. RD-06/2017 pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti 

za škodu právnických osôb.

Dodatok č. 12
Týmto dodatkom k poistnej zmluve 4419010358 sa dojednávajú nasledovné zmeny.

S účinnosťou od 23.01.2020 sa mení poistná zmluva nasledovne;



Vložka Č.1 združené živelné poistenie NM .
2. Rozsah poistenia, poistené riziká;

Pre poistenie platí a rozsah poistenia určuje rámcová dohoda, ďalej príslušné VPP a osobitné zmluvné dojednania 
ktorými sa môže rozsah poistenia iba rozšíriť
Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené:

a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym a nepriamym úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu
e) víchricou - min. 65 km/h
f) povodňou alebo záplavou,
g) ľadovcom,
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou 

alebo stavebnou činnosťou,
i) zosúvaním alebo zrútením lavín,
j) pádom stromov, stožiarov a iných premetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci.
k) zemetrasením 5° MCS
l) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných 

zariadení,
m) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,
n) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,
o) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení
p) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov.
q) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti.
r) atmosférickými zrážkami, ľadovcom a ťarchou snehu
s) nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo

do 120 hodín po skončení živelnej udalosti,
t) dymom vznikajúcim pri požiari,
u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejaxom,
v) krádež poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými 

udalosťami,
w) ľadochodmi, prívalom bahna,
x) nárazom dopravného prostriedku,
y) záplavou následkom búrkového prívalu,
z) ťarchou snehu a námrazy,
aa) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami 

alebo katastrofickým lejakom

a) Zaraďuje sa do poistenia : Navyšeníe hodnoty NM 
Názov; ,
Bunka na bankomat + autobusové zastávky Mesta Žarnovica 
(viď príloha č. 1 )



'*• Predmetom dopoistenia je navyšenie hodnoty NM :

O hodnotu novonadobudnutého majetku . 
Celková nová hodnota = poistná suma 38.538,86 € 
Adresa rizika : Mesto Žarnovica (viď prílohu č. 1)

Upravená dopoistená poistná suma Ročné poistné 
EUR

a ) 0,15 %o z agregovanej poistnej sumy 38.538,86 € 5,78 €

Celkové ročné poistné 5,78 €

Ostatné riziká (vandalizmus , krádež NM a podobne) sú poistené na poistnej zmluve : 4419010358 
Ostatné položky tejto zmluvy zostávajú nezmenené.
Ročné poistné za Dodatok č. 12 je 5,78 €

Alikvotné poistné od 23.01.2020 do 31.03.2020 je vo výške 1,09 €
Ročné poistné spolu + dodatok č. 12 6.180,74 € +5,78 € = 6.186,52 €

V Žarnovici dňa 
///.

V NITRE dňa 


